
 

Digitaitojen perusteet, 5-15 osp 
Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 

Hyväksytty 2021 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 

Ammattitaitovaatimukset  

 

Opiskelija tuntee digitaitojen perusasiat 

• osaa valitsemansa laitteen käytön ja tiedon hallintaan liittyvät perusasiat 
• hallitsee valitsemansa selainohjelman ja sähköpostin turvallisen käytön 
• osaa käyttää verkkopalveluita ja tuntee tiedonhaun periaatteet 
• hallitsee valitsemansa tekstinkäsittelyohjelman peruskäytön 
• osaa tuottaa ja muokata sujuvasti vakioasettelun eli standardin mukaisia asiakirjoja 
• hallitsee valitsemansa taulukkolaskentaohjelman peruskäytön 

hallitsee valitsemansa esitysgrafiikkaohjelman peruskäytön 
 

Opiskelija hyödyntää työssä tarvittavia digitaitoja  

• hallitsee valitsemansa taulukkolaskentaohjelman tietokantaominaisuudet 
• osaa toimia oppimis- ja työskentelytilanteissa tieto- ja viestintätekniikkaa järkevästi 

hyödyntäen 
• ymmärtää julkaisujärjestelmien merkityksen ja tiedon ylläpitotavat siellä 
• osaa itsenäisesti käyttää digitaalisia kameroita sekä siirtää kuvia laitteelta tietokoneelle 
• osaa muokata kuvankäsittelyohjelman avulla valokuvia 
• hallitsee kuvankäsittelyohjelman perustoiminnot sekä osaa ottaa huomioon kuvien 

käsittelyssä ja tallennuksessa eri käyttötarkoitukset 

 

Opiskelija hallitsee organisaatiossa tarvittavia graafisen suunnittelun ja viestinnän digitaitoja 

• hallitsee graafisen suunnittelun perusteet 
• tuntee verkkosivujen ylläpidon ja sisällön muokkauksen perusteet 
• tuntee erityyppisiä verkkoviestinnän kanavia ja ymmärtää niiden käyttötarkoituksen 
• osaa julkaista tietoa valitun kanavan edellyttämässä muodossa 
• hallitsee kuvankäsittelyn sellaiset perustoiminnot, joita tarvitaan kuvien muokkaamiseen 

verkkokäyttöön 
• osaa kuvata mobiililaitteella videon  
• hallitsee videojulkaisun sellaiset perustoiminnot, joita tarvitaan videon muokkaamiseen 

verkossa julkaistavaksi 

 



 

Arviointi 

Opiskelija 

Tyydyttävä 1 

• toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti 
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

• toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen 

mukaisesti 

Hyvä 3 

• toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

• suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja 
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja 

kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 

• suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon 
muut toimijat 

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa 

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti 

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia 

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja 
osaamisensa kehittämiseen 

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta 

 

 


